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ไมมีรัฐบาลใดเสมอรัฐบาลปจจุบัน
กอนจังหัน
วันพระ วันโกน วันเสาร วันอาทิตย เปนวันที่ชาวพุทธเราจะเสาะแสวงหาความดี
งามเขาสูใจ ถาพูดถึงอาหารก็อาหารภายนอก อาหารภายใน ภายนอกไดแกวัตถุสิ่งของ
ตางๆ ที่นํามาเยียวยารักษาธาตุขันธของเรา อาหารภายในไดแกคุณงามความดี จะเกิด
จากการใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ผลเหลานี้เปนความดีงามอันเลิศเลอ นี้
แลที่จะเปนเครื่องสนับสนุนอุมชูจิตใจของเราใหไปเกิดในสถานที่ที่เรามุงหวังนั้นละ คือ
ใหสมหวังๆ การที่จะทําใหสมหวังก็ตองสรางความดีงาม ความเลวทรามจะใหสมหวัง
ไมได ใครจะหวังขนาดไหนก็ตาม หวังดวยความเลวราย จะมีแตความเลวรายเกิดขึ้น
จะใหเปนความดีตามความหวังนั้นไมมี
ใจเปนของไมตาย ไมเคยตายมาแตกาลไหนๆ จิตทุกดวงไมมีคําวาตาย จะตก
ทุกขไดยากลําบากขนาดไหน แมที่สุดตกนรกอเวจีกี่กัปกี่กัลป เสวยทุกขทรมานแสน
สาหัส ก็ยอมรับในความทุกขทั้งหลายเหลานั้น แตไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี้ เมื่อฟน
ตัวไดแลวหรือสิ้นบุญสิ้นกรรม เพราะกรรมนี้เปนของไมเที่ยง มีแปรสภาพได แปรชา
แปรเร็ว บุญกรรมแปรสภาพไดทั้งนัน้ ไมวาบาปไมวาบุญ แปรไดเปลี่ยนแปลงได จิตใจ
เมื่อมีความดีงามแลวจะมีเครื่องสนับสนุนใหไปเกิดในสถานที่ตางๆ
คําวาเกิดนั้น ไมใชจิตนี้เกิดแลวดับ ดับแลวเกิดนะ ไปเขารางนั้นภพนั้นภพนี้
เรียกวาไปเกิด จิตแทไมเคยตายไมเคยฉิบหาย พอพนจากสิ่งเหลานี้แลวก็เปนธรรม
ธาตุ ดังพระพุทธเจา พระอรหันตทาน ทานสรางความดีงามมาสมบูรณพูนผลแลว จิต
ของทานก็หลุดพนไปได ความดีนั้นแลเปนเครื่องซักฟอกสิ่งมัวหมองมืดตือ้ อันทําให
เปนทุกขนั้นใหจางหายไปจากใจ จนกระทั่งใจบริสุทธิ์เต็มที่แลวก็เปนธรรมธาตุขึ้นมา
ทานวานิพพานเที่ยง คือจิตดวงนี้แลไปเปนนิพพาน นิพพานเที่ยง ใหตายไมตาย จะไป
ทางชั่วก็ไมตาย ไปทางดีก็ไมตาย คือจิตดวงนี้ จึงตองไดเสาะแสวงหาความดีงามเพื่อ
สนับสนุนใหจิตดวงนี้ไปสูสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเปนลําดับลําดาไป จนกระทั่งถึงความ
พนทุกข อาศัยบุญกุศลนี้ทั้งนั้น อยางอื่นอาศัยไมได
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว ชี้แจงบอกสอนสัตวโลกทั้งหลาย
ใหดําเนินตาม ผูใดดําเนินตามทางของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลว ผูนั้นจะเปนไป
เพื่อความราบรื่นดีงามโดยลําดับ
จนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไดไมสงสัย
เพราะฉะนั้นวันเสารวันอาทิตย วันพระวันโกนอยางนี้ พวกเราชาวพุทธควรจะเสาะ
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แสวงหาคุณงามความดีเขาสูใจ ใจนี้บกพรองมาก เรื่องความดีงามทั้งหลายบกพรอง
มาก แตความชั่วชาลามกอันเปนฟนเปนไฟนั้น ตางคนตางเสาะตางคนตางแสวง วิ่งเตน
ขวนขวายโดยไมรูสึกตัววา ตนไปหากวานเอาไฟมาเผาตน อยางที่พวกทุจริตคดโกงรีด
ไถในวงรัฐบาลเราทุกวันนี้ จนกระเทือนทั่วประเทศไทย
นี่เขาวาเขาสรางความดีงามนะนั่น นั่นละคนชั่ว ใจที่ชั่วสรางความชั่ว เขาใจวา
เปนความดีงาม ความดีงามเขากันไมไดกับคนชั่ว ตองเปนคนดี เสาะแสวงหาแตความ
ดี แลวก็ไดแตของดีมา เกิดในภพใดชาติใดก็สมมักสมหมาย เพราะตนเองไดสราง
เอาไว ความชั่วนี้เรียกวาผิดหวังๆ เจออะไรๆ เขาไป เจอตั้งแตสิ่งที่ผิดหวังไมพึง
ปรารถนา ถาเปนคนเราเกิดมาอยางนี้ เปนผูชายก็อยากไดเมียสวยๆ งามๆ เปนผูหญิง
ก็อยากไดผัวหลอๆ ครั้นไปไดผูหญิงก็ไปไดแตพวกขีท้ ูดกุดถังไปเสียมาเปนผัว ถา
ผูชายก็ไปไดเมียปากแวดๆ บนเชาบนเย็น ถาเปนหลวงตาบัวนี้ฟาดปากเมียวันหนึ่งกี่
หนไมทราบ นี่ละมันไดแตของไมสมหวังอยางนั้น เขาใจไหมละ ใหทําใหดี
ใหอด เก็บความรูสึก ความรูสึกอยูภายในใจ ถาเปดออกมาทางปากเกิดเรื่อง
เกิดราว ดีชั่วจะกระทบกระเทือนถึงคนอื่นได ถาเก็บความรูสึกจะมีแตตัวเองเปนคน
รับทราบ เพราะฉะนั้นจึงตองเก็บความรูสึกและใชความอดทนใหดี ผูมีธรรมตองมี
ความอดความทน ความพินิจพิจารณา วันนี้เปนวันโกน วันสิบสี่สิบหาค่ํา ใหพากันเสาะ
แสวงหาความดีงามเขาสูใจ เวลานี้ใจกําลังมืดบอดทั่วโลกดินแดน ไมมีศาสนาที่ถูกตอง
ดีงามเขาขัดเกลากิเลส มีศาสนาก็เปนศาสนาของกิเลส คําสอนของกิเลส พวกเรามีแต
ศาสนาเต็มตัว ศาสนกิเลสมีแตกิเลสพร่ําสอน กิเลสฉุดลากไปลงเหวลงบอไปอยางนั้น
ละ คําสอนพระพุทธเจาฉุดลากไปสูทางความดีงาม ใหพากันจดจําเอา
พระเราตั้งใจปฏิบัติใหดี ผูใดมีสติดีผูนั้นจะเปนผูครองมรรคครองผลโดยไม
อาจสงสัยเลย สติเปนสําคัญเปนพื้นฐาน ถามีสติครอบอยูหัวใจแลว กิเลสจะหนาแนน
ขนาดไหนก็ตามไมเกิด กิเลสจะเกิดออกมาทางสังขาร คือความคิดความปรุง พอออก
ปบก็เปนฟนเปนไฟกลับมาเผาไหมตนเอง ถาสติมีอยูกิเลสเกิดไมได ผูตงั้ รากฐานใหม
คําบริกรรมเอามาปดชอง พุทโธๆ หรือธัมโม คําใดก็ไดขอ ใดก็ได เอามาปดชองที่
สังขารเกิดใหเปนสังขารของพุทโธไป สังขารของธัมโม สังขารของสังโฆ ก็เรียกวาเปน
สังขารฝายธรรม ถาเปนสังขารของกิเลสแลวมันคิดปรุงวันยังค่ํา เปนฟนเปนไฟเผาไหม
ตัว จึงตองตัง้ สติใหดี
ผูตั้งสติใหดแี ลว ผูนั้นจะตั้งรากตั้งฐานมีความสงบรมเย็นได การตั้งสตินี้ก็ขึ้นอยู
กับธาตุขันธของเราอีกดวย ไมใชขึ้นอยูกับความตั้งใจ ความตั้งใจตั้ง เรื่องตัง้ นะตั้ง แต
เมื่อธาตุขันธมีกําลังมากๆ ก็เปนภัยตอการตั้งใจตั้งสตินะ ลมผล็อยๆ เวลาธาตุขันธมี
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กําลังมาก สําหรับผูผอนอาหารนั้นเหมาะสมแลวกับจริตของตน ผอนอาหารไปมาก
นอยเพียงไรสติจะดีขึ้นๆ ถากินมากเทาไรๆ สติลมเหลวไมมีเลย หลับครอกๆ ไดทงั้ ๆ
ที่นั่งภาวนา พากันจดจําเอานะ
ธรรมนี้เปนธรรมอันเลิศที่ศาสดาองคเอกสอนพวกเรา
เราเปนลูกศิษยมีครู
ขอใหตั้งใจปฏิบัติ เดินตามครู อยาวิ่งตามกิเลส เดี๋ยวนี้โลกอันนี้เปนโลกที่หมุนไปตาม
กิเลสที่จะลงเหวลงบอโดยถายเดียวเทานั้น เราไมอยากพูดอยางอื่น มองไปทีไ่ หนมีแต
คนสรางความชั่วชาลามก ดวยความปติยินดีเสียดวยนะสรางความชั่ว พออกพอใจ
สรางๆ ตลอดเวลา เราใหสรางความดี มันไมพอใจก็บังคับ บังคับใหพอใจในความดี
ใหทาํ ความดี
พระพุทธเจาเลิศเลอดวยความดี สาวกทั้งหลายทานเลิศเลอดวยความดี เราเปน
ลูกศิษยมีครูขอใหมีความดีติดเนื้อติดตัวเถิด ไปที่ไหนจะมีความสงางามภายในหัวใจ
เรานั้นแหละ เอาละเทศนเทานี้พอ จะใหพร
หลังจังหัน
วันพระวันเจาเขาวัดเขาวา หรือทําความสงบภายในบานนี่ถูกตอง ใจอยาพาให
มันคึกคะนองเกินไป จะขนตั้งแตฟนไฟเผาตัวเองและสวนรวมไปเรื่อยๆ ถามีศีลธรรม
เปนเครื่องอบรมแลวจะสงบเย็นๆ มนุษยเราที่มีคุณคาก็เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรม ถาไมมี
ศีลธรรมไมมีคาอะไรแหละ ศีลธรรมเปนเครื่องประดับมนุษยเราใหมีคา เราอยากไดยิน
วงราชการพาบรรดาพี่นองประชาชนทั้งหลายเขาวัดเขาวา อยากไดยินอยากพบอยาก
เห็น มีแตเขาไปแบบที่ดูไมไดนั่น ผูนําละสําคัญ แมแตวัดอยางนี้ก็เหมือนกัน เจาอาวาส
วัดเปนเชนไร จะสอเรื่องของวัดทั้งหมดอยูนั้น
คําวาศีลธรรมกับกิเลสอยูในใจดวงเดียวกัน สิ่งเหลานี้จะไมอยูตามวัตถุตางๆ
ภายนอก อยูกับหัวใจสัตวหัวใจคน ธรรมก็ดี กิเลสก็ดี ทั้งสองอยางนี้อาศัยใจเปนที่เกาะ
เปนที่ยึด ใจถาไมมีธรรมก็มีแตกิเลสรุมลอมเปนฟนเปนไฟเผาอยูนั้น ถามีธรรมแลวก็
ไดรับการหลอเลี้ยงเปนความสงบเย็นใจ คําวาใจกับธรรมกับกิเลส ฐานที่ตั้งของธรรม
และกิเลสไดแกใจ ใจเปนนักรู รูอยูภายใน รูทุกคนนั่นแหละ นี่ตัวสําคัญตัวรูๆ อยูนี่ ถา
ไดรับการอบรมในทางที่ถกู ที่ดี อันนี้ก็จะเดนสงางามไปเรื่อยๆ ถาไมไดรับการอบรม
แตถูกเสี้ยมสอนในทางที่เปนภัย ใจดวงนี้เปนภัยมหาภัย จึงตองไดรับการอบรม
ใจของเราดวงเดียวนี้แหละ ถาพูดถึงเรื่องการอบรม ตั้งแตเริ่มตนอบรม ก็
เหมือนเราไปเรียนหนังสือ ก.ไก ก.กา ไมรูภาษีภาษา คอยเรียนเขาไปๆ คอยรู เราฝก
ใจของเราก็อยางนั้นเหมือนกัน ที่เราเรียนมาทางดานปริยัตินั่น คือแบบแปลนแผนผัง
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ของความดีความชั่ว มีอยูในนั้น เปนแบบแปลนแผนผังที่ดีงามสอนไว ทางชั่วก็มีอยูใ น
นั้นแตสอนใหละ ทางดีกม็ ีอยูในนั้นสอนใหบําเพ็ญ
เบื้องตนฝก ไมมตี ัวไหนที่จะคึกคะนองดีดดิ้นคิดมากที่สุดยิง่ กวาใจ ใจนี้ดีดดิ้น
มากทีเดียว
คือมันมีพิษภัยมากมันดีดมันดิน้
เอาระยะที่วาฝกหัดดัดแปลงให
เขาวัดเขาวาฟงธรรมจําศีล ทําบุญใหทาน มันไมอยากไปนะ ที่ไมอยากไปคือมีอันหนึ่ง
อยูภายใน เปนขาศึกของความดีทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาจะทําความดี ตัวนี้เปนขาศึกกีดกัน
หวงหามอยูภายในลึกลับนั่นแหละ ลึกๆ ลับๆ อยูในใจ หาเลศหาเรื่องออกทางที่มัน
ตองการ ที่ตองการคืออะไร กิเลสตองพาลงต่ําเสมอ ธรรมขึน้ สูงเสมอ จะปนขึ้นสูงมัน
ลากเอาไวๆ จึงตองไดรับการอบรม
พอพูดอยางนี้ก็ระลึกถึงในตํารา อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีลกู ชายคนหนึ่ง ลูกชายก็
มีนิสัยอยู แตเวลานั้นกิเลสกําลังหุมหอมันอยางมืดมิดปดตา พอสําเร็จเปนพระโสดา
เปนอริยบุคคล อนาถบิณฑิกเศรษฐีนะ ลูกชือ่ นายกาละก็มีนิสัยอยู แตเวลานั้นถูก
อันธพาลปดบังหุมหอไวหมด ไปวัดไปวาไมยอมไปเลย พอก็หาอุบายจางไปวัด พอเปน
อริยบุคคลขั้นโสดาแลว พยายามชักจูงลูกอยากใหไปวัดไปวาไปพังอรรถฟงธรรมบาง
ลูกไมสนใจ พอตองจาง เอา จางไปวัด ขอแตเขาในเขตวัดวางั้นเถอะนะ ไปอยูทไี่ หนก็
อยูเถอะ กลับมาก็ใหคาจางทุกวันๆ
ไปอยูใกลวัด วัดก็มีเสียงธรรมละซิใชไหมละ เปนวัดพระเชตวัน พระพุทธเจา
ดวย เสียงธรรมกังวานอยูนั่นทุกวี่ทุกวัน แกก็ไปอยูตามประสีประสาของแก ครั้นฟงไป
ฟงมามันก็เขาหูละซีที่นี่ เฉียดเขาไปเขาหูๆ พอฟงไปแลวเกิดความเคารพเลื่อมใส
ขึ้นมาทันทีเลย มีความติดพันในอรรถในธรรมอยางมาก แลวกลับไปบาน พอไดเห็น
โทษของตัวที่ขนาดพอไดจางมาวัด พอกลับไปก็ตองไปเอารางวัล คือไปเอาคาจางพอ
เสียกอนแลวจะไปไหนคอยไป แตวันนั้นไมยอมไปเลย หนีไปทางอื่น เรียกมาเอารางวัล
บอกไมเอา ที่เอามาแลวก็อายพออยูแ ลววางั้น อายพอแลว วันนี้ขออยาใหเอาเลย นั่น
เห็นไหม
จากนั้นมาจางใหอยูก็ไมอยู ไปวัด แตกอนตองจางไปวัดถึงไป ทีนี้จางใหอยู
ไมใหไปวัดไมไดไมรับ ตองไปวัดทาเดียว นี่จิตดวงนี้แหละมันพลิกปบเทานั้นเลยเปน
คนดิบคนดีขึ้นมาโดยลําดับ นี่ละใจ เวลาสิ่งไมดีทั้งหลายปกคลุมเขาไปก็เปนของไมดี
ไปเรื่อยๆ หมดคาหมดราคา เมื่อมีของดีคืออรรถธรรมแทรกเขาไปก็มคี วามสงางาม
ขึ้นมาดีขึ้นมา เพราะฉะนั้นจึงตองมีการอบรม
ใจนี่พรอมเสมอที่จะรับสิ่งตางๆ ตลอดเวลา รับเรื่องราวตางๆ อยูตลอด แต
สวนมากเปนเรื่องราวที่ไมดีก็ยิ่งทําจิตใหต่ําทรามลงไป ต่ําลงไปเรื่อยๆ ถาไดรับการ
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อบรมทางดานอรรถธรรม จิตก็จะคอยฟนตัวขึ้นมาๆ คนเราทั้งคนอยูที่ใจนะ เราอยาไป
คิดวาสิ่งภายนอกทั้งหลายเปนของสําคัญยิ่งกวาใจ ใจเปนของสําคัญมากทีเดียว ลงใจ
ไดเปนอันธพาลแลวแหลกไปหมด ถาใจเปนบัณฑิตขึ้นมาเพราะมีความรูความฉลาด
ดานอรรถธรรม มีหิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาปตอกรรม ไปทีไ่ หนสงางามไปหมด
เปนอยางนั้นนะใจดวงเดียวนี้แหละ
ใครอยาวาพอเกิดขึ้นมาแลวจะดีทีเดียว ไมไดนะ อะไรจะมาพอกพูนขนาดไหน
สมบัติเงินทองขาวของ ยศถาบรรดาศักดิ์มาพอกพูน ก็มีแตลมปากมีแตสงิ่ ภายนอก ตัว
ใจนั้นยังอับเฉาอยูก็ไมเกิดประโยชนอะไร สมบัติทั้งหลายเหลานั้นก็ไมมีคุณคา เพราะ
ใจอับเฉาใจขุนมัวเสียอยางเดียว สิ่งเหลานั้นก็ไมมีคุณคา ทีนี้พอใจสงางามขึ้นมา สิ่ง
เหลานั้นก็กลายเปนของมีคุณคาไปตามๆ กันหมด จะใชในทางใดๆ เปนประโยชน
ทั้งนั้นๆ นั่น ไมไดใชในทางเสียหาย ใชในทางที่ถูกทีด่ ีก็ดไี ปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นทานจึง
สอนใหอบรมใจ
ใจดวงนี้ไมตาย ตองไดรับการอบรมใหดี เพื่อจะกาวเดินสูงไป ภพที่ใจจะไดรับ
ก็เปนภพของคนมีบุญ จะไมเกิดในสถานที่ชั่ว ไปเกิดในสถานที่ดีภพทีด่ ีทงั้ นั้น ทานจึง
สอนใหอบรมใจเพื่อจะไดไปสูสุคติโลกสวรรค คนมีบุญเทานั้นไปได คนมีบาปไปไมได
ลงนรก เพราะฉะนั้นใจจึงตองไดรับการอบรม มันขี้เกียจขี้ครานเทาไรก็ตองฝาตองฝน
กัน สุดทายพอรสของธรรมเขาซึมซาบถึงใจแลวความขยันหมั่นเพียรจะมาเอง ความ
อุตสาหพยายามมาเองๆ
เวลาเราฝกหัดทีแรกแหม มันดีดมันดิ้นเหมือนจูงหมาใสฝน จูงหมาใสฝน ฝน
ตกจั้กๆๆ จูงหมาไปหมารองแง็กๆ มันไมอยากตากฝนหมา นี่จูงเขาวัดเขาวารองแง็กๆ
เปนอยางนั้นนะ ทีนี้พอเขาอกเขาใจในธรรมแลวฝนตกไมตกไมสนใจ จะไปใหไดๆ เลย
เอา ขั้นเบื้องตนทีต่ ัวของเราเองฝกหัดตัวเอง จะวาโอวาอวดวาโมวาคุยก็แลวแตทาน
ทั้งหลายจะพิจารณา เราเปนอาจารยสอนคนเพื่อเปนคติแกผฟู งทัง้ นั้นแหละ ไมไดเพื่อ
ตัวเอง ตัวเองมีมากมีนอ ยก็มีอยูที่นี่แลว
เวลาฝกเบื้องตนจิตใจมันดีดมันดิ้น ฝกหัดภาวนานี่ มันไมอยากเขารองเขารอย
รองรอยคืออรรถคือธรรม กรอบของธรรมบังคับจิตไวใหคิดแตทางทีถ่ กู ที่ดี มันไม
อยากคิด มันอยากคิดแตทางชั่วชาลามก ดีดดิน้ ทั้งวันทั้งคืน ฝกเขาไปๆ ดัดเขาไป
อุบายวิธีการคือมีปญญานี่สําคัญ ปญญาคิดอานไตรตรองแลวก็เดินตามนั้น เมื่อฝกหัด
เขาไป มันดีดมันดิ้นขนาดไหนบังคับไมใหมันดีดมันดิ้น เราเคยฝกมาแลว จนกระทั่ง
ที่วาเอาพุทโธติดกับใจ ไมยอมใหคิดไปไหนเลย
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ทําไมจิตนี้มนั เจริญแลวเสื่อมๆ
กาวขึ้นไปสิบสี่สิบหาวันแทบเปนแทบตาย
เหมือนไสครกขึ้นภูเขามันหนัก แตเวลาไปอยูบนภูเขาไดสองคืน โหย กลิ้งลงมานี่ทับหัว
เจาของไปเลย อยางนี้ตลอดมาปกับหาเดือนจิตที่เจริญแลวเสื่อม เปนเพราะเหตุไรจึง
เปนอยางนี้นา เราทนทุกขแสนสาหัส จิตเสื่อมก็เปนทุกขมากแลว ยังมาเสื่อมซ้ําเขาไป
อีก จะเอาความสุขมาจากไหน เปนไฟทั้งกองในหัวใจนั่น จึงหาอุบายวิธีพลิก จิตเราก็
พยายามเต็มเหนี่ยวๆ แลวทําไมเจริญขึ้นไปไดสิบสี่สิบหาวัน ไปอยูไดเพียงสองคืนหรือ
สามคืนแลวเสื่อมลงตอหนาตอตา จะเปนเพราะเหตุไรนา
ตอนนั้นเราไมไดมีคําบริกรรม มีแตตั้งสติจอกับจิตเฉยๆ มันเผลอไดๆ ทีนี้เอา
แบบนี้ จะเอาคําบริกรรมใหติดกับจิต สติติดกับนั้นไมยอมใหมันคิดปรุงอะไร เราคิดมา
ตั้งแตวันเกิด
ทีนี้เราบังคับไมใหคิดในเวลานี้ดวยการบําเพ็ญธรรมทําไมจะไมไดวะ
บังคับแหละ ไดเห็นประจักษนะที่นี่ เอา บังคับ แตนิสัยเราชอบพุทโธ เอาพุทโธบริ
กรรม สติติดกับพุทโธ ความคิดนี้ใหเปนความคิดพุทโธ ไมใหเปนความคิดของกิเลส
หามคิดทั้งหมด ใหคิดแตพุทโธๆ ทีนี้ชองมันขึ้นมาคือสังขาร ความปรุงขึ้นมา อวิชชา
ดันมัน มันอยากคิดอยากปรุงอยากรูอ ยากเห็น อยากทุกอยาง จากอวิชชา
ทีนี้เอาสติบังคับดวยคําบริกรรม ปดชองไมยอมใหคิดเลย พอลงใจแลววา
เพราะขาดคําบริกรรมนี้แหละ ทีนี้ลงใจแลวก็เอาคําบริกรรมติด ไมยอมใหมันคิดไป
ไหนเลย จะเอาความคิดนี้เปนธรรม พุทโธๆ เปนความคิดเหมือนกันแตเปนธรรม แลว
สติติดกับนัน้ มันอยากคิดอยากปรุงนี้ โถ เหมือนอกจะแตก แตเมื่อไดตอสูกันแลวมัน
ตองสูก ันไมถอยกัน มันอยากคิดเทาไรไมยอมใหคิด เอาพุทโธติดๆ ไว วันแรกเหมือน
อกจะแตกเราไมลืม โถ ทุกขมากแสนสาหัส คือไมยอมใหคิดไปไหนเลย ใหอยูกับพุทโธ
คําเดียว
ก็เรามีหนาที่ภาวนาอยางเดียวนี่ ไปภาวนาอยูในปา งานอื่นไมมี งานนี้อยาง
เดียวทําไมจะไมได บังคับ วันแรกเหมือนอกจะแตกมันอยากคิด ไมยอมใหเผลอจริงๆ
นะวาไมใหเผลอไมเผลอจริงๆ ใหมีแตพุทโธกับสติติดอยูท ั้งวันเลย เอา มันอยากจะคิด
ไปไหน มันก็ดันขึ้นมาๆ ทางนี้ก็บังคับชองที่มันจะขึ้นไมใหขึ้น เอาพุทโธปด สติติดแนบ
เขาไป วันแรกหนักมาก วันที่สองคอยเบา วันที่สามเบาเห็นชัดที่นี่ เออ ชอบกล เอา
จนกระทั่งถึงวาความคิดพุทโธๆ นี่ เวลาพุทโธติดๆ กันไปทัง้ วันทั้งคืนเวนแตหลับ มีแต
พุทโธอยางเดียวกับจิต ไมใหทํางานอยางอื่น ใหทํางานกับพุทโธอยางเดียว
ทีนี้เวลามันไดที่ของมันแลวคําวาพุทโธๆ นี้ละเอียดเขาไปๆ จนกระทั่งพุทโธ
หายเงียบเลย เหลือแตความรูที่ละเอียดเทานั้น ก็ทําใหสงสัย อาว พุทโธเราก็ติดกันมา
ตั้งแตวันเริ่มตนแลว ทีนี้มันหายไปไหน กําหนดยังไงก็ไมขนึ้ ไมมี เอาไมมีก็มีความรู
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อันหนึ่งวา ใหอยูกับความรูนี้ดวยสติเหมือนกัน พอมันสงบลงไปมันไมทํางานนะ พุทโธ
ไมมี นึกยังไงก็ไมออก เหลือแตความรูที่ละเอียด เอาสติจับกับความรูที่ละเอียดเอาไว
ทีนี้พอไดจังหวะมันก็คลี่คลายออกมา พอคลี่คลายออกมานึกพุทโธได เอาพุทโธติดเขา
ไปๆ จนกระทั่งรูจักวิธีปฏิบัติ พุทโธนี้เวลาละเอียดเขาไปๆ จิตละเอียดเขาไปแลว พุท
โธละเอียดๆ จนหายเลยนะ ไมมี พุทโธไมมีเลย หลายครั้งหลายหนก็จําได
ทีนี้จิตนี้ก็คอยเจริญขึ้นๆ เอาทีนี้มันจะเสื่อมตรงไหน มันเคยเสื่อมตรงนั้น เอา
เสื่อมๆ ไปไมเสียดาย เราเคยเสียดายพอแลว จะเจริญก็เจริญ จะเสื่อมก็เสื่อม แตพุท
โธไมปลอย เอาตรงนี้แหละ พอเจริญขึ้นแลวๆ ถึงขั้นที่จะเสือ่ มปลอยเลย เอาๆ เสื่อม
พุทโธนี้ไมปลอย เอาอันเดียวติดเขาไป ขึ้นเรื่อยๆ นะ พอถึงขั้นไดสองคืนเสื่อมทีนี้ไม
เสื่อม ถึงเสือ่ มก็ไมเสียดายมัน ปลอย เพราะมันเคยเสื่อมมาพอแลว ทีนี้ขึ้นเรื่อยๆ เลย
นี่ตั้งวิธีถูกตอง มันเผลอเพราะขาดคําบริกรรมโดยไมสงสัยละที่นี่ พอคําบริกรรมกับสติ
ติดแนบเขาไป ความคิดปรุงออกไมได กิเลสหาทางออกไมไดก็ไมมารังแกเรา จากนั้นก็
แนนหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆ
วิธีตั้งจิตตองมีบทหนักบทเบาตอกัน เพราะจิตนี้ผาดโผนมาก ดวยอํานาจของ
กิเลสพาใหผาดโผน เวลาธรรมเอาใหถึงกัน ธรรมก็ผาดโผนได เอากิเลสใหอยู ไมคิด
ไปทางไหนไดเลยเพราะอํานาจของธรรมปดไวๆ ทีนี้จิตก็คอยเจริญขึ้นๆ นี่ละการ
ฝกหัดเบื้องตน เราพูดถึงการฝกเบื้องตนที่จิตเจริญแลวเสื่อมๆ บังคับแบบบริกรรมติด
แนบ ทีนี้เจริญแลวไมเสื่อม ไมเสื่อมก็แนใจวาถูกทางแลว ทีนี้ก็ขยับใหญเลย เอาไดๆ
เลย จากนั้นมาไมเคยเสื่อมนะ
จนกระทั่งไดเกิดความอัศจรรยเวลานั่งหามรุงหามค่ํา ตอนนั่งตลอดรุง โถ ทุกข
แสนสาหัส นั่งตลอดรุงเรานั่งอยูนั้นตัวของเราเหมือนกับหัวตอ ความทุกขทั้งหลายที่
โหมเขามาเผารางกายอันนี้เหมือนไฟเผาหัวตอ แตสําคัญที่สติกับปญญา ทุกขมาก
เทาไรทนเฉยๆ ไมไดนะไมถกู ทุกขมากเทาไรเกิดมากเทาไร สติปญญายิง่ หมุนรอบอยู
กับความทุกขซึ่งเปนอริยสัจ สุดทายก็ลงผึงเลย พอพิจารณารอบแลวลงถึงแดนอัศจรรย
จาลงไปทีเดียว เหอ อยางนี้เหรอ นั่นเห็นไหมละ ไดตั้งแตคืนแรกเลย คืนแรกนั่งตลอด
รุง
จากนั้นมาแลวก็ไดพยาน วันไหนจะตลอดรุงก็เขียนใบตายใหเลย ใหพลิกไป
ยังไงไมไดเปนอันขาด
เรานั่งตลอดรุงก็เคยเลาใหเปนคติแกบรรดาลูกศิษยลูกหา
ทั้งหลาย มีขอ บังคับ คือมีขอแมอยูขอ เดียว วันนี้เราจะนั่งตลอดรุงตั้งแตบัดนี้จนกระทั่ง
สวางเปนวันใหมขึ้นมา ไมลุกถาไมเปนวันใหม เวนขอเดียวคือมีครูบาอาจารยหรือพระ
เณรเกิดเหตุอะไรปจจุบัน หรือฉุกเฉินในวัด เราจะลุกออกไปชวยเหตุการณนั้น มีขอ

๘
เดียว นอกนั้นไมมี เจาของจะมีอะไรใหมี ความยกเวนไมมีเลย เรื่องมีใหมีขึ้นมา เอามี
ได แตจะยกเวนเพื่อปฏิบัติตามสิ่งที่มีนั้นไมใหไปไมใหเปน ลงถึงขนาดที่วา เอา ปวด
หนักใหออกเลย ปวดเบาใหออกเลย เราจะไมลุก เปนอะไรก็ไมลุก ซัดกันนี้ ปวดหนัก
มันก็เลยไมปวด ปวดเบามันจะปวดไดยังไง เยี่ยวจะปวดไดยังไงเหงือ่ เต็มตัว น้ํามัน
ออกมาหมดจะปวดเยี่ยวไดยังไง นัง่ ตลอดรุงไมมีปวดเยี่ยวแหละ มันปวดไดยังไงก็
เหงื่อเต็มตัว มันยางตายไมใชเหงื่อนะ สวนปวดหนักไมเคยปวด ถาปวดก็ตอ งทะลักใส
จีวรกับที่นั่ง ลุกขึ้นมาถึงจะไปซัก
เวลาเปนเด็กมันขี้ใสตักแม เยี่ยวใสตักแมมามากขนาดไหน โตขนาดนี้ขี้ใส
ตัวเองเอาไปซักไมได เอาไปฆาทิ้งเสียมันหนักศาสนา ขอนี้ละบีบบังคับเลย เอา ปวด
หนักออกเลย ปวดเบาออกเลย ใหลุกไมมี ไมมที างจะลุก บีบ มันก็ไมเคยปวด นี่คํา
สัตยคําจริงตั้งลงตรงไหนขาดสะบั้นไปเลย นั่นละไดกําลังใจอีกนะ จิตเวลามันลงเต็มที่
ของมันโถ อะไรจะเทียบไดวะ มันจานี้ครอบไปหมดเลย ทั้งๆ ทีก่ องทุกขกําลังหมุน
ติ้วๆ ไฟเผารางกายเหมือนกับไฟไหมหัวตอ แตสติปญญาเปนน้ําดับไฟ สาดลงไปๆ
พอรอบแลวมันก็ลงผึงเลยเทียว
ทีนี้วันนี้ไดพยานแลว วันหลังเรื่องเปนเรื่องตายไมมีหวั่นเลย ซัดกันนี่พุงๆ ได
ทุกคืน นั่งตลอดรุงคืนไหนจะไดความอัศจรรยๆ แตการนั่งนี้มีความลําบากมาก ตางกัน
ที่วันไหนที่จิตพิจารณารอบ ลงไดเร็ว วันนั้นรางกายก็ไมบอบช้ํามาก ถาวันไหนจิตลง
ไมไดเร็ว พิจารณากันกวาจะลงนี้แหม เหมือนกับคนตายทั้งเปน ถาวันเชนนั้นแลวเวลา
จะลุกขึ้นมานี้ ตองไดจบั ขาดึงออก เหยียดออกไวเสียกอน แลวคอยสังเกตดูเลือดลม
มันจะวิ่งของมัน กําหนดคูดู คูไดเหยียดไดแลวลุกได
อันนี้เราเคยลมแลว คือคืนแรกเลยละ มันซัดกันเสียจนมันตายหมดแลวนี่ ทีนี้
เวลาตอนเชามามันไมไดเจ็บมันตายหมดแลวนี่มันไมเจ็บ ลุกก็ลมตูมเลย อาว ทําไม
เปนอยางนี้ลมแลวลุกไมขึ้น มันเปนยังไงนี่ คืนแรกนะ มาดูมันตายหมด เหลานี้ตาย
ตั้งแตเอวลงไปตายหมด แลวคอยกําหนดดู จนกระทั่งมันคูไดเหยียดไดๆ แลวทีนี้ก็ลุก
ได วันหลังตอมาถาวันไหนมันบอบช้ํามากๆ วันนั้นเราก็เตรียมทาไวเลย จะลุกทีเดียว
ไมได ตองจับขาดึงออกเสียกอน ใหเลือดลมมันเดินสะดวกๆ แลวคอยไปได
ถาวันไหนจิตลงไดเร็ว พิจารณามันรอบตัวๆ ลงไดเร็ว ถึงจะนั่งเวลาเทากันก็
ตาม พอลุกนี้ไปเลยไมเจ็บไมปวด นี่ขึ้นอยูกับใจนะ ถาวันไหนใจฝกทรมานลําบากวัน
นั้นรางกายก็บอบซ้ํามาก ถาวันไหนฝกทรมานไมไดลําบาก ลงไดผึงๆ ลุกแลวไปเลย
ตางกันนะ ไดทํามาแลวก็พูดไดสบายซิคนเรา ก็มันเปนกับตัวเองพูดไมไดยังไง ถาลง
มันไดลงแลว โธ ลืมไดเมื่อไร มันจาไปหมดเลยจิตดวงนี้ รางกายหายหมด ทั้งๆ ทีม่ ัน
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ทุกขเผาเราทั้งเปนๆ นัน่ ละ เวลามันทุกขทกุ ขอยางนั้น บทเวลาจิตพิจารณารอบแลว
เปนเหมือนน้ําดับไฟ ดับพรึบหมด รางกายหายเงียบเลย เหลือแตธรรมชาติอัศจรรยอยู
ภายใน เปนอยางนั้นนะ ทีนี้พอจิตถอนขึ้นมา แลวพิจารณาอีก ลงอีก วันเชนนั้นไปได
สบายไมบอบช้ํา ถาวันไหนพิจารณาลําบากๆ วันนั้นลําบากมาก ลุกนีต้ องไดทดลอง
เสียกอน เหยียดเทาดูกอน พอลุกไปไดก็คอ ยลุก ถาจะไปลุกผึงผังลมตูมเลย เราเปน
แตคืนแรกแลวมันก็เปนบทเรียน
นี่ละการฝกทรมานใจฟงซิทานทั้งหลาย คนเราไมไดโงตลอดเวลานะ ถึงเวลาจน
ตรอกจนมุมนี้ ความฉลาดมันจะมาของมันพรอมกัน สติปญญาจะหมุนรอบตัว
ทุกขเวทนามากนอยเพียงไร มันจะไมไดคํานึงถึงกลัวเปนกลัวตายนะ อะไรจะตายกอน
ตายหลัง ทุกขเหลานี้ที่เต็มอยูในรางกายนี้ใจเปนผูรู เอา ใหมันรูรอบของมัน อะไรจะ
ตายกอนตายหลังมันก็รอบของมัน สุดทายก็ลงผึง นี่การฝกตัวเอง สําหรับเรานิสัย
วาสนาหยาบ ทําอะไรเหมือนวาเดนตายนั่นละกวาจะไดรูไดเห็น แตรูเห็นมันก็ถึงใจนะ
ถาไดรูอะไร นี่การฝกเบื้องตนเปนอยางนั้น
ครั้นตอมานี้พอมีทุนมีรอนขึ้นมาแลวก็เปนกําไรขึ้นมาเรื่อยๆ อันเรื่องความ
เพียรที่ตะเกียกตะกายไมตองพูด นั่นเห็นไหมละจิตดวงนี้ละ มันหากหมุนของมัน
เรื่อยๆ เพราะทุนที่ประเสริฐเลิศเลอก็คือภายในใจมันสงางามตลอดอยูแลว พิจารณา
เทาไรขวนขวายความสงางามเพิ่มขึ้นๆ จิตใจดูดดื่มแลวอยูกบั ความเพียร ทั้งวันทั้งคืน
อยูกับความเพียร เปนเองไมตอ งบีบบังคับใหพากใหเพียร ไมตอง ไดรั้งเอาไวๆ นี่ถึง
ขั้นมันเปน..จิต ขั้นมันเปนคือสติปญ
 ญา ความเพียรเปนอัตโนมัติทั้งหมดเลย เปนของ
ตัวเอง ไมตอ งอาศัยการหนุนการผลักการไส ไมตอง ถึงขั้นแลวหมุนตลอดเวนแตหลับ
มันเปนขั้นๆ นะการฝกหัดอบรมจิตใจ ถาถึงขั้นความเพียรอัตโนมัติ สติปญญา
อัตโนมัติแลวนี้ กิเลสไมเกิดบอกใหชัดเลย กิเลสมีอยูมากนอยมีแตจะลดลงๆ เบาลง
เพราะอํานาจของธรรมตีตอนเผามันแหลกๆ
เอาจนกระทั่งบางครั้งมันขึ้นในจิต
เหมือนกัน ฟาดนี้จนกิเลสเหมือนหายเงียบไปหมดเลย ไมมีอะไร วางเปลาหมดเลย
คนหาที่ไหนก็ไมเจอ ทีนมี้ ันก็ขึ้นละซิ หือ นี่มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลว
หรือ กิเลสไมเห็นมีสักตัววะ แตมันไมไดสําคัญนะ วาเฉยๆ ตอนกิเลสมันไมมีมันวาง
ทางนี้ธรรมมีละซิธรรมมีอํานาจ คนหา หือ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึน้ มาแลวหรือ
แตมันไมไดสําคัญเทานั้นเอง แตรูอยูวามี ทําไมกิเลสมันไปไหนหมดเวลานี้ สักเดี๋ยวก็
โผลขึ้นมา ฟดกันๆ
ถึงขั้นความเพียรอัตโนมัติแลวกิเลสจะเกิดไมได มีแตจะดับไปๆ กิเลสจะเกิด
ไมไดเลยถาลงสติปญญาความเพียรเปนอัตโนมัตเิ ปนเอง หมุนติ้วๆ แกกเิ ลสเปนลําดับ
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ลําดา แกเองโดยลําพังตัวเอง ไมตองบังคับใหแกเหมือนเราบังคับทําความเพียร ไมได
บังคับ รั้งเอาไว มันผาดโผนมันดูดมันดื่มสําหรับความเพียร จึงวาขั้นนี้แลวกิเลสเกิด
ไมไดมีแตจะมุดมอดลงๆ แลวก็เชื่อมเขาหามหาสติมหาปญญา เชื่อมโยงถึงกันซึมซาบ
ไปหมดเลย อันนี้พูดไมถกู เปนอยูประจักษใจแตพูดออกมาลําบาก มหาสติมหาปญญา
นี้ละเอียดลออซึมซาบไปเลยเชียว ทีนี้กิเลสจะเกิดไดยังไง มีแตวันดับลงดับมุดมอดลง
โผลขึ้นมาไมไดขาดสะบัน้ ๆ ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติเกรียงไกรหรือมหาสติมหาปญญา
แลว กิเลสตัวใดไมกลาหาญเลย โผลออกมาขาดสะบั้นไปเลย
มันเปนของมันเองนะ มันสังหารกันเองๆ จึงเรียกวาอัตโนมัติ จนกระทั่งรวม
ยอดแลวมันไมมีทไี่ ปมันก็ไหลเขาสูอวิชชาอันเดียว กิเลสทั้งหลายกิ่งกานสาขาดอกใบ
มวนเขามาๆ หาอวิชชาอันเดียว พอสุดยอดแลวก็ตูมเขาไปหาอวิชชา อวิชชานั่นละ
เปนวัฏจักรใหญ มหากษัตริยของอวิชชา กษัตริยวัฏจักร ฟาดนี้ขาดสะบั้นลงไปตูม
เทานั้นหมดเลย อรหันตนอยอรหันตใหญไมถามที่นี่ ทีแรกยังไดถาม หือ มันไมใชเปน
พระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ วาใหเจาของ เปนแตเพียงวาไมสําคัญ คือมันวาง
กิเลสไมมรี ะยะนั้น
ฟดกันไปฟดกันมาจนกระทั่งถึงหลักใหญมันอวิชชา
ขาดสะบั้นลงไปเทานั้น
อรหันตนอยก็ไมถามอรหันตใหญก็ไมถามเลย สนฺทิฏฐิโก ขัน้ สุดยอด นั่นละขั้นสุดยอด
ไมตองถามใคร ผางขึ้นมารูเลย นี่การประกอบความพากเพียร ทีนี้พอถึงขั้นนี้แลวทาน
บอกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว การปฏิบัติถอดถอน
กิเลสนี้ไดสิ้นสุดลงไปแลว งานที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี พระอรหันตพอถึงจุดนี้แลวทาน
จึงไมมฆี ากิเลสอีก กิเลสขาดสะบั้นลงไป หมดโดยสิ้นเชิง จึงเรียกวาเสร็จกิจในพุทธ
ศาสนา งานศาสนาก็สิ้นสุด เสร็จสิ้นได
ไมเหมือนงานกิเลส งานกิเลสไมมีวันจบวันสิ้น ตลอด ตายทิง้ เปลาๆ งานของ
ธรรมเมื่อถึงจุดยุติแลวจะทําอะไรอีกก็ทําไมได ไมมีอะไรจะทํา หมด ทานเรียก วุสิตํ
พฺรหฺมจริยํ นี่มันเห็นประจักษอยูในใจ ตั้งแตวันนั้นแลวพระอรหันตทานไมไดเพียรฆา
กิเลสนะ ฆาตัวไหน ก็มันหมดไปแลวเอาอะไรมาฆา อยางที่ทานใชกิริยาทาทางตามแง
หนักแงเบาของสิ่งทีม่ าเกี่ยวของ ควรจะดุจะดันจะเผ็ดจะรอนขนาดไหนก็เปนพลังของ
ธรรมทั้งหมดเลย ไมไดมีพลังของกิเลสที่จะมาโกรธมาแคนใหดุดาวากลาว ดุเปนเรื่อง
ธรรมไปหมด ดุก็เปนเรื่องธรรม แผดขนาดไหนเปนเรื่องธรรมลวนๆ กิเลสไมมีแทรก
เขามา จึงเรียกวาเปนธรรมหมดเลยที่นี่
กิริยาอาการใดที่ทานแสดงมาไมมีโทษ เพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลว มีแตพลัง
ของธรรมออกมาๆ เทานั้นเอง การละกิเลสก็ละเทานั้น ขาดสะบั้นไปแลวหมดไมตองละ
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อีก มันเห็นประจักษ นี่ละพุทธศาสนาพระพุทธเจาของเราประกาศทาทายใหนักปฏิบัติ
ทั้งหลายปฏิบัติดูซิ พุทธศาสนาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ตลาดเพชฌฆาตสังหาร
กิเลสอยูที่นั่นหมด เอาใหมันเห็นซินะ สดๆ รอนๆ เหมือนพระพุทธเจาประทับอยู
ขางหนาตลอด ไปที่ไหนเหมือนพระพุทธเจาประทับอยูขางหนา แลวครึลาสมัยไปไหน
พิจารณาซิ อันนี้มันกิเลสหลอกคนตางหากนี่ ธรรมะไมหลอก อกาลิโก ฟงซิ ทั้งกิเลสก็
เปน อกาลิโก ทั้งธรรมก็เปน อกาลิโก ใครทําความดีความชั่วไดดีไดชวั่ เสมอกันหมด
พากันจําเอานะ
มาอบรมศีลธรรมใหไดศีลธรรมไปบังคับจิตใจตัวเอง ถาปลอยใหกิเลสบังคับ
จมนะ จมๆ อยางที่เขาเปนอยูเวลานี้ เฉพาะอยางยิ่งวงรัฐบาลกําลังกอฟนกอไฟเผา
ประเทศชาติบานเมืองของเราอยูนี้ เราพูดไดอยางชัดเจน เอาธรรมออกพูด ธรรมสอน
โลกสอนไมไดมีหรือ พระพุทธเจาสอนโลกมาสามโลกธาตุศาสดาทั้งนั้นนะสอน ไมมี
ใครสอนไดนอกจากศาสดา นี้ก็เอาธรรมนี้มาสอนโลก โลกเปนยังไงก็รูก็เห็นกันอยูนี้
ทําไมจะพูดตําหนิติเตียนติชมกันไมได
อยางเวลานี้รัฐบาลกําลังมุทะลุ รัฐบาลปจจุบันนี้กําลังมุทะลุ ไมฟงเสียงผูเสียง
คนเสียงใครทั้งนั้น จะฟงแตเสียงตัวเองที่ตัวเลวรายที่สุด เปนมหาภัยทําลายชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย จะฟงแตอํานาจปาเถื่อนนี้อยางเดียวเทานั้น มันจึงมุทะลุหนา
ดื้อหนาดานที่สุด ไมมีรฐั บาลใดที่จะเสมอรัฐบาลปจจุบันนี้ เรียกวาดานที่สุดเลย ฟง
เสียงครูเสียงอาจารยหรือไมฟงก็ไมทราบ เราเคยกระตุกเหมือนกัน ฟงหรือไมฟง ถา
ฟงก็ตองแกไขดัดแปลงตามธรรมจะราบรื่นตอไป ถาไมฟงแลวก็มุทะลุนี้พาจม จะอวด
ตนขนาดไหนก็ตามไมมที างที่จะเจริญได จมบอกตรงๆ เลยถาฝนธรรม
ธรรมเปนของเลิศเลอ กิเลสเลิศเลอที่ไหน ความสําคัญตนตางหากเปนกิเลส
ความสําคัญที่เปนกิเลสนี้พาใหดําเนินพาใหเปนไปจม ชาติจม ศาสนา พระมหากษัตริย
จม ตัวเองจม ถาปฏิบัติตามธรรมแกไขดัดแปลงก็ฟนตัวขึ้นมาได นี่เราก็สอนแลว สอน
รัฐบาลนี้เราก็สอนแลว ถาหากวาไมยอมก็เปนกรรมของสัตวเทานั้น เพราะธรรมสอน
ธรรมไมไดไปบีบบังคับใคร ใครจะเอาก็เอาใครไมเอาก็แลวแต นี่ก็ไดสอนเต็มภูมิแลว
เห็นชัดเจนรัฐบาลของเราเวลานี้กําลังเลอะเทอะมาก จะไมฟง เสียงใครเลย จะฟงเสียง
ตั้งแตมหาพาล อันธพาลที่นําโลกมันนําใหลมใหจมมีเทานั้น อยางอื่นไมมี จึงนาสลด
สังเวชนะ เมืองไทยเราจะจมไปเพราะคนๆ เดียวสองคนนี้เหรอ คนดีมีตั้งมากมายจะไม
พากันฟนไดหรือ เอา พิจารณาใหดีนะ เอาละพอเทศนเทานี้พอ เหนื่อย
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

๑๒
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

